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EDITAL Nº. 008/2021 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 007/2021, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021. EDITAL DE
CHAMADA PÚBLICA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROGRAMA DE AUXÍLIO
À MORADIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA CAMPUS PALMEIRA

DAS MISSÕES 

A Pró-Reitora de Assuntos Estudantis Substituta, no uso de suas atribuições
legais, estatutárias e regimentais, conforme Portaria nº. 89.683 de 28 de junho de 2018,
torna pública a retificação do edital nº 007/2021, de 25 de fevereiro de 2021. Edital de
chamada  pública  para  prestação  de  contas  do  Programa  de  Auxílio  à  Moradia  da
Universidade Federal de Santa Maria campus Palmeira das Missões, comprovação das
despesas de moradia realizadas com recursos públicos recebidos da UFSM, referente à
Bolsa PAM, dos meses de dezembro de 2019 até fevereiro de 2021, em conformidade
com a Ordem de Serviço 001/2021 PRAE/UFSM, que dispõe sobre o Programa de Auxílio
à  Moradia  -  no  período  de  suspensão  das  atividades  acadêmicas  e  administrativas
presenciais, devido à Pandemia da Covid-19, conforme segue: 

1. Onde lê-se:
(…)
1.1  Os/as  estudantes  deverão  encaminhar  a  “Declaração  de  Despesas  com Moradia
excepcionalmente  no  Período  de  Pandemia  (COVID-19)”  conforme  a  situação  (uso
integral do valor da bolsa para as despesas de moradia ou uso parcial do valor da bolsa
para as despesas de moradia) que consta no Anexo II e III deste Edital e cópia de um
documento de identificação oficial com foto e em que conste a assinatura do estudante,
em formato “.pdf” para o e-mail: bolsapampalmeira@ufsm.br (assunto: comprovação de
gastos período COVID19);
(…)

Leia-se: 
(...)
1.1  Os/as  estudantes  deverão  encaminhar  a  “Declaração  de  Despesas  com Moradia
excepcionalmente  no  Período  de  Pandemia  (COVID-19)”  conforme  a  situação  (uso
integral do valor da bolsa para as despesas de moradia ou uso parcial do valor da bolsa
para as despesas de moradia) que consta no Anexo II e III deste Edital e cópia de um
documento de identificação oficial com foto e em que conste a assinatura do estudante,
em formato “.pdf” para o e-mail:  bolsa.pam.palmeira@ufsm.br (assunto: comprovação
de gastos período COVID19); 
(...)

2. Onde lê-se:

2. CRONOGRAMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Envio da(s) Declaração(ões) e da cópia do documento de Do dia 22/02/2021 ao 



identificação para o e-mail: bolsapampalmeira@ufsm.br dia 15/03/2021

Prazo para envio do comprovante de pagamento da GRU 
para o e-mail: bolsapampalmeira@ufsm.br 

      15/04/2021

Leia-se: 

2. CRONOGRAMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Envio da(s) Declaração(ões) e da cópia do documento de 

identificação para o e-mail: bolsa.pam.palmeira@ufsm.br

Do dia 22/02/2021 ao 

dia 15/03/2021

Prazo para envio do comprovante de pagamento da GRU 
para o e-mail: bolsa.pam.palmeira@ufsm.br

      15/04/2021

Santa Maria-RS, 03 de março de 2021. 
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